
Bescherming 
van olifanten

Veilig leven in het wild 
Of het nu gaat om het individuele dier of hele  
populaties, olifanten en hun leefomgeving 
hebben onze bescherming nodig.
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Laat deze reuzen niet 
verdwijnen
Olifanten komen steeds meer in het gedrang. Ze 
raken hun leefgebied kwijt, komen steeds vaker 
met mensen in conflict en worden bedreigd door 
ivoorstropers.
Het IFAW streeft naar een ommekeer in deze 
alarmerende ontwikkeling en wil de toekomst voor 
olifanten veiligstellen.

Jason Bell
Directeur Olifantprogramma

Laat deze reuzen niet 

olifanten veiligstellen.

Jason Bell
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Veel natuurbeschermingsorganisaties richten 
de aandacht uitsluitend op het welzijn van hele 
populaties olifanten. Het IFAW realiseert zich 
echter dat individuele olifanten de complexe 
familie-en sociale groepen formeren waar 
uiteindelijke olifantenpopulaties uit bestaan. Met 
de bevolkingsgroei van mensen neemt ook de kans 
op ongewenste confrontaties toe. We onderzoeken 
welke oorzaken ten grondslag liggen aan conflicten 
tussen mensen en olifanten in een bepaald gebied en 
we ontwikkelen projecten om de kans op ongewenste 
confrontaties zoveel mogelijk te beperken.

Leven met 
olifanten

Olifantvriendelijk beleid in China 

De provincie Yunnan is het enige 
overgebleven leefgebied in China voor in het 
wild levende olifanten. De populatie telt nog 
hooguit 250 dieren. Voor deze dieren geldt 
een zeer strenge beschermende wetgeving. 

Mede op basis van wetenschappelijk 
onderzoek door het IFAW heeft men het 
natuurreservaat in Yunnan met behulp van 
GIS-technologie (een geo-informatiesysteem) 
nauwkeurig in kaart gebracht en een 
olifantencorridor ingesteld, die uitbreiding 
van het leefgebied tot in Xishuangbanna 
mogelijk maakt.

IFAW heeft in dit gebied ook geassisteerd bij 
het opzetten van een waarschuwingssysteem 
dat de dorpelingen en instanties in het gebied 
tijdig waarschuwt als er rondtrekkende 
olifanten in aantocht zijn.

Nieuwe middelen van bestaan 
in Malawi
Om Liwonde National Park als veilig leefgebied  
voor olifanten te behouden, is vóór alles van 
belang dat het de bevolking in het gebied goed  
gaat. Samen met de autoriteiten van de 
nationale parken heeft het IFAW haar donateurs  
en partners opgeroepen om alternatieve 
bronnen van inkomsten te bedenken, waarmee 
de economische vooruitzichten voor de 
gemeenschappen aan de rand van Liwonde 
duurzaam worden verbeterd.

Projecten zoals de Chikolongo viskwekerij 
aan de westgrens van het nationale park 
verminderen stroperij  van dieren en vissen voor  
voedsel. Daarnaast zijn er minder ongewenste 
confrontaties tussen mensen en dieren, 
conflicten die vaak onvermijdelijk zijn wanneer 
mensen zich in leefgebied van dieren wagen.
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Overplaatsing van bosolifanten 
in ivoorkust
In 2014 bracht het IFAW vier bosolifanten 
uit Daloa in Ivoorkust over naar Azagny 
National Park, nadat het herhaaldelijk tot 
confrontaties met bewoners in het gebied 
was gekomen. Zo’n overplaatsing is een zeer 
gewaagde operatie die zeker risico’s met 
zich meebrengt. Maar met het vooruitzicht 
olifanten rust en veiligheid te kunnen bieden, 
hebben we dit risico genomen.

Kolossale verhuizing in Malawi
In 2009 slaagde het IFAW in Malawi erin een 
complete kudde van 83 olifanten te evacueren 
uit een bevolkt gebied waar zich regelmatig 
dodelijke conflicten tussen mensen en 
olifanten afspeelden. In samenwerking met 
de Malawische autoriteiten brachten we ze 
naar een beschermd gebied 240 kilometer 
verderop. Daar zwerven ze nu ongehinderd 
rond.

Veilige doortocht voor 
olifanten in India en Kenia
Samen met onze partnerorganisatie 
Wildlife Trust of India heeft het IFAW 
vastgesteld dat er in India minstens 
88 cruciale trekroutes voor olifanten 
zijn. In 2010 hebben we ruim 10 
hectare grond aangekocht die de 
Kollegal olifantencorridor vormt en die 
door meer dan 1000 olifanten wordt 
gebruikt. Daarnaast hebben we nog 
andere corridors, waar in veel gevallen 
ook door tijgers gebruik van wordt 
gemaakt, veiliggesteld of als gewenste 
trekroute aangemerkt. 

In 2013 sloot het IFAW een 
leaseovereenkomst met de 
Masaïgemeenschap Olgulului-
Olalarashi Group Ranch (OOGR) 
in Amboseli National Park in Kenia 
om 65 km2 grond te reserveren 
voor de “Kitenden Corridor.” Met 
deze overeenkomst worden de 
gemeenschapswaarden van de Masaï 
in het gebied gerespecteerd, nieuwe 
bronnen van inkomsten gegenereerd en 
cruciaal leefgebied veiliggesteld voor 
olifanten die zich in en uit Amboseli 
begeven.

Overplaatsing van bosolifanten 
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Onderzoek naar 
olifanten en hun 

leefgebieden
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De instandhouding van leefgebieden 
voor olifanten is van vitaal belang 
voor het voortbestaan van de soort. 
Van hun oorspronkelijk verspreidings-
gebied is nog maar een fractie over.

Het IFAW beschermt de leefgebieden 
van olifanten om deze dieren te redden.  
We hanteren hierbij een holistische  
benadering van dierenwelzijns-
vraagstukken. De natuurbescher- 
mingsinitiatieven waarmee het IFAW  
leefgebied voor olifanten wil veilig-
stellen, steunen op een solide weten-
schappelijke basis waar met uitgebreid  
veldonderzoek in de loop van meer-
dere jaren aan is gewerkt.

AFRIKA

Azië
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India, Manas  
National Park
In samenwerking met 
Wildlife Trust of India 
(WTI) voert het IFAW 
een meerjarenproject 
uit dat gericht is op de 
bescherming van olifanten 
en andere dieren in Manas 
National Park.

Geschat historisch leefgebied olifanten 

Huidig leefgebied Aziatische olifant

Huidig leefgebied Afrikaanse olifant



Invloedrijk onderzoek door CERU 
Onze samenwerking met professor Rudi van 
Aarde en de Conservation Ecology Research 
Unit (CERU) van de Universiteit van 
Pretoria in Zuid-Afrika is van cruciale invloed 
op alle onderzoeksprojecten naar olifanten 
waaraan wij onze steun geven. Dankzij het 
onderzoek door CERU: 

• leren we ontdekken hoe olifanten gebruik 
maken van ruimte en hoe ruimtelijke 
dynamiek en populatievariabelen 
(geboorte, sterfte, groeitempo etc.) met  
de tijd veranderen.

• bestuderen we de interactie tussen 
olifanten en hun omgeving. Daarbij 
kijken we onder meer naar het effect van 
hekwerken en kunstmatig aangelegde 
drinkplaatsen op het gedrag van olifanten. 
Dit soort informatie kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van beheerstrategieën.

• kunnen we voorspellen waar in de 
toekomst leefgebieden van olifanten en 
menselijke activiteiten elkaar dreigen te 
overlappen. Dit kunnen we doen door de 
informatie over de bevolking met behulp 
van een computermodel te koppelen aan 
de bewegingen van olifantenpopulaties. 
Het is de eerste regiogerichte poging om 
toekomstige interacties tussen mensen 
en olifanten in goede banen te leiden. 
Wij hopen dat de informatie die hiermee 
wordt verkregen, gebruikt zal worden bij 
het formuleren van beleid en plannen voor 
natuurbeheer.
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Kenia, Amboseli National Park
Het IFAW werkt samen met de befaamde 
biologe en olifantkenner Cynthia Moss aan 
het Amboseli Elephant Research Project 
(AERP), dat onderzoek doet naar de 
olifantkudden die rondzwerven aan de voet 
van de Kilimanjaro. Dr. Moss bestudeert 
deze olifanten al vanaf 1972. Haar onderzoek 
heeft een verbluffende hoeveelheid kennis 
opgeleverd over de manier waarop een 
olifantengroep functioneert, over de 
intelligentie van deze dieren en over de 
manier waarop ze binnen een ecosysteem 
functioneren.

In aanvulling op het werk van Dr. Moss en 
haar collega Dr. Vicki Fishlock volgt het 
IFAW ook de bewegingen van olifanten door 
het landschap, via satellietzenders die bij de 
dieren zijn aangebracht. We doen dit samen 
met de School for Field Studies en de Kenya 
Wildlife Service. Aan de ontvangen gegevens 
ontlenen we waardevolle informatie over 
trekroutes en andere gebieden buiten het 
park die ook beveiligd moeten worden om 
de leefbaarheid van het park en de toekomst 
van de olifanten in Amboseli te kunnen 
waarborgen. 
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Tussen 
stropers 
en hun 
prooi
Als gevolg van de ivoorhandel 
voltrekt zich een tragedie onder 
olifantenpopulaties, die in een groot 
deel van hun verspreidingsgebied 
in hoog tempo kleiner worden. Het 
zwaartepunt van onze strijd tegen 
stropers ligt in delen van Afrika en 
India, waar deze het meest actief zijn 
en waar de autoriteiten onze hulp 
hebben ingeroepen. 

Nadat onze experts in kaart hebben 
gebracht waar de behoefte aan onze  
inzet het grootst is, bieden we ze 
de gewenste training en technische 
bijstand.

In veel delen van Afrika, India en 
Bhutan zijn voor parkwachters zelfs 
de meest basale levensbehoeften – 
eten, drinken, kleding en onderdak – 
niet vanzelfsprekend. Dit maakt hun 
werk extra zwaar. Het IFAW traint 
parkwachters die de strijd voor de 
bescherming van olifanten moeten 
voeren en voorziet ze van uniformen, 
schoenen, veldflessen en hangmatten 
met muskietennet.

Steun voor 
handhavingsinstanties in Kenia
Het IFAW geeft steun aan de training van 
lokale wildopzichters via Kenya Wildlife 
Service Law Enforcement Academy. Met  
deze training leren de opzichters 
vaardigheden en technieken om te overleven 
in de strijd tegen stropers en bij hun 
pogingen ongewenste confrontaties tussen 
mensen en olifanten te voorkomen. Het 
IFAW steunt ook de strijd tegen stropers van 
de David Sheldrick Wildlife Trust.
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Harde aanpak illegale handel
In verschillende landen waar olifanten 
leven of waarlangs ivoor wordt gesmokkeld 
heeft het IFAW douanebeambten getraind 
en uitgerust voor de strijd tegen stropers  
en om de controle op de naleving van 
handelswetgeving te verbeteren. Het IFAW 
werkte met de internationale organisatie 
INTERPOL samen in Operatie WORTHY, 
Operatie WENDI en Project WEB om 
ivoor, wapens en verboden dierproducten te 
onderscheppen. 

Als eerste niet-gouvernementele 
organisatie sloot het IFAW ook een 
Memorandum van Overeenkomst met 
het Milieucriminaliteitprogramma van 
INTERPOL, waarbij we gezamenlijk de strijd 
tegen wildlifecriminaliteit aanbinden.

De vraag naar ivoor 
terugdringen
Het IFAW voert campagne in de 
belangrijkste consumentenlanden om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen. Via 
directe communicatie met de bevolking geeft 
het IFAW voorlichting aan consumenten 
over het wrede illegale handel in wilde dieren 
en over de gevolgen voor de betrokken 
diersoorten. Uit een onafhankelijke evaluatie 
van een IFAW-campagne in China tegen het 
kopen van ivoor is gebleken, dat onze aanpak 
op diverse fronten de verkoop van producten 
van ivoor inderdaad heeft teruggedrongen.

In samenwerking met de media in China, 
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Zuid-Afrika, Nederland en de 
VS verspreidt het IFAW haar oproep om 
het welzijn van dieren te bevorderen aan 
duizenden reizigers en potentiële afnemers 
van ivoor.
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De vraag naar ivoor als ‘grondstof’ voor decoratieve voorwerpen, sieraden en 
snuisterijtjes brengt olifanten aan de rand van de afgrond. De snel groeiende 
vraag naar ivoor wakkert stroperij en illegale handel aan, die beiden net zo 
gevaarlijk zijn als de wapenhandel, mensenhandel en narcoticasmokkel, zoals 
te lezen valt in onze rapport  Natuurcriminaliteit  (Criminal Nature).

Sinds in 1989 een verbod op de internationale handel in ivoor van kracht werd, 
zijn er over de hele wereld duizenden kilo’s illegaal ivoor in beslag genomen.

Steeds meer landen langs de handelsketen – van de landen waar olifanten hun 
leefgebied hebben tot landen waar het ivoor wordt afgenomen – vernietigen 
publiekelijk hun voorraden ivoor door ze te verbranden of te vergruizen. Het 
IFAW heeft al deelgenomen aan ivoorvernietigingen in de VS, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, België, de Volksrepubliek China en Hong Kong. 

Het IFAW is ook van mening dat de verkoop van bestaande voorraden ivoor, in 
welke omvang ook, het gemakkelijker maakt om illegaal ivoor op de markt te 
brengen. Zolang olifanten om hun ivoor worden gedood, blijven we campagne 
voeren om de verkoop van bestaande voorraden tegen te houden. Het IFAW 
voert ook regelmatig druk uit op de politieke besluitvorming in de Verenigde 
Staten en andere landen om de wet- en regelgeving inzake de handel in ivoor  
te verbeteren.

De ivoorhandel 
moet stoppen



VESTIGINGEN IN:
Australië
België
Canada
China
Duitsland
Frankrijk
India
Japan

Kenia
Nederland
Rusland
Verenigde Arabische  
 Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika

Het IFAW (International Fund for 
Animal Welfare) werd in 1969 opgericht 
om dieren in nood te redden. Via 
projecten in meer dan veertig landen 
zet het IFAW zich in voor het redden 
van individuele dieren in nood, het 
voorkomen van wreedheden tegen 
dieren en het beschermen van wilde 
dieren en hun leefgebieden.
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Redding voor olifanten in Zambia  
en India
Terwijl stropers nog steeds enorme slachtingen onder 
olifanten aanrichten, blijven er kalveren achter die 
vaak ten dode zijn opgeschreven. Zowel in India als 
in Zambia werkt het IFAW mee aan de rehabilitatie 
van deze olifantenkalfjes, zodat ze zich na verloop van 
tijd weer kunnen aansluiten bij in het wild levende 
soortgenoten. In samenwerking met Game Rangers 
International, de David Shepherd Wildlife Foundation 
en de Zambia Wildlife Authority levert het IFAW 
een bijdrage aan het Olifantenweeshuisproject  in 
de vorm van financiële ondersteuning en advisering. 
In dit project is Lilayi Elephant Nursery het eerste 
rehabilitatiecentrum voor olifanten in de regio 
Zuid-Afrika. Olifantenkalfjes worden na hun redding 
dag en nacht intensief verzorgd door hun zeer goed 
getrainde begeleiders. Zodra de zoogtijd van de 
kalveren voorbij is, verhuizen ze naar faciliteiten van 
het opvangcentrum in Kafue National Park, aan de 
rand van het oeroude Ngoma Teak Forest, waar ze de 
kans krijgen om na hun uitzetting een nieuw leven in 
de vrije natuur te beginnen.

Het IFAW zorgt samen met onze partnerorganisatie 
de Wildlife Trust of India (WTI) en het Ministerie 
van Bosbeheer in Assam voor weesdieren, waaronder 
ook olifanten in IFAW’s Wildlife Rescue Centre nabij 
Kaziranga. In deze streek wonen teveel mensen om 
olifanten met succes uit te kunnen zetten. Deze jonge 
dieren hebben hun moeder door toedoen van stropers 
verloren of zijn van hun kudde gescheiden geraakt 
na een confrontatie met mensen of als gevolg van een 
overstroming of andere natuurramp. Tot nu toe zijn al 
11 olifanten in Manas National Park uitgezet.

youtube.com/ifawvideo facebook.com/IFAW twitter.com/ifawnl
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